Rozloučení s létem

Rok se s rokem sešel a nastal čas se rozloučit
s uplynulým létem a dobou prázdnin. Proto jsme první
zářijovou neděli uspořádali pro děti toto „smutné“, ale
přitom velmi veselé rozloučení s létem. Od 14 hod. se
sešly velké i malé děti se svým doprovodem na zahradě
dělnického domu v Kamenných Žehrovicích, kde jsme
pro ně připravili spoustu zajímavých, zábavných, ale
i naučných her.

Naši malí šikulové si vyzkoušeli za asistence zkušených
řidičů výměnu kola u dodávky, kterou nám propůjčila
společnost OFFICEO, s.r.o. Namalovali nám spoustu
krásných obrázků svých zážitků z prázdnin. Vyzkoušeli
si, jaké je to zabalit zboží pro zákazníka do krabice,
a jak složité je poskládat tyto krabice na paletu. Velkým
zážitkem pro děti bylo stanoviště Městské Policie Nové
Strašení, kde pro ně byla připravena, krom poznávání
dopravních značek, střelba na terč kuličkovou zbraní.
Na akci jsme měli i zástupce hasičů. Konkrétně zde byla
jednotka dobrovolných hasičů ze Žiliny s jedním ze svých
vozů. Malí hasiči si auto kompletně prolezli, vyzkoušeli

si hasičskou helmu a také cílený útok vodou za pomoci
„džberovek“. A aby si děti vyzkoušely i spolupráci mezi
sebou, připravili jsme jim dvě společné soutěže. Jelikož
nám přálo počasí, dovolili jsme si děti zaměstnat prací
s vodou a jejich úkolem bylo naplnit nádobu vodou za
pomoci víčka od láhve. Postavily se proti sobě 2 týmy.
Všichni bojovali s velkým nadšením, a tato soutěž tedy
dopadla nerozhodně :) Druhou společnou soutěží bylo
přetahování trička v týmu. Nemusím říkat, jaká sranda
to byla…. Děti byly neskutečně šikovné a celou soutěž si
užily. A podívaná to byla i pro všechny přítomné… Věřte,
že jsme se velmi zasmáli :)

Nakonec si děti opekly buřty a předvedly nám své
taneční umění. Pak už byl čas se rozloučit a těšit se na
příští rok, až se zase všichni sejdeme a užijeme si společné
odpoledne.
Za sebe moc moc moc děkuji všem za pomoc. Vážím si
Vašeho času, který jste věnovali našim malým i velkým.
Jmenovitě děkuji paní starostce Soně Černé a Lence
Husarikové za důvěru, kterou mi daly při vymýšlení
soutěží a moderování celého dne. Poděkování patří firmě

Občasník — vydává obecní zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice.

OFFICEO, s.r.o. za poskytnutí dárečků pro děti, balónkovou
výzdobu, propůjčení řidičů a dodávek. Jmenovitý seznam
by byl velmi dlouhý, a tak mi snad prominete, že již jen
zopakuji: moc moc moc děkuji všem pomocníkům!!!
Doufám, že nám doba dovolí a za rok se všichni zase
sejdeme a užijeme si společné odpoledne.

Jitka Lincová Šebková

Zpráva o investičních akcích

Pozvánka pro čtenáře

Obecní knihovna se během prázdnin přestěhovala
z budovy Základní školy do budovy Obecního úřadu.
Prostory knihovny jsou nově zrekonstruované
a vybavené zcela novým nábytkem. Knihovní fond
je pravidelně obměňován výměnnými soubory ze
Středočeské vědecké knihovny.
Knihovna je pro vás otevřena každou středu od 14:30 do
16:30 hodin. Přijďte si pro knihu!

Jak jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje,
další velkou investiční akcí byla rekonstrukce místních
komunikací – ulic Boženy Němcové, J. A. Komenského,
P. Bezruče a Příčné. Firma Strabag a.s., která vyhrála
výběrové řízení, zrealizovala rozsáhlou akci během čtyř
měsíců. Začátkem května převzala staveniště a koncem
srpna předala obci hotové dílo. V ulicích současně proběhlo
osazení nového veřejného osvětlení. Tuto investiční akci
vyhrála firma UNISERVIS Hašek, s.r.o. Obě akce byly
financovány z rozpočtu obce.
Během letních měsíců byl dokončen také přesun místní

Letní příměstský tábor – Keltové
knihovny. Ta byla přestěhována z nevyhovujících prostor
budovy základní školy do nově zrekonstruovaných prostor
budovy obecního úřadu. Kromě stavebních prací byla
vybavena novým nábytkem a notebookem. Investiční akce
byla částečně financována dotací Státního zemědělského
intervenčního fondu a částečně z rozpočtu obce.
V současné době probíhá investiční akce Veřejné
osvětlení – Dělnická a okolí. Kromě nového veřejného
osvětlení pokládá firma ČEZ elektrické vedení do země.
Z ulic zmizí betonové sloupy s elektrickým vedením
a sloupy po rozvodech místního rozhlasu. Investiční akce
je částečně financována z rozpočtu obce. Obec podala
žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu
obnovy venkova.

Během letních prázdnin 2021 pořádala Základní škola
v Kamenných Žehrovicích 3 příměstské tábory s keltskou
tematikou. Zájem o tábory byl velký, děti se tak sešly
v hojném počtu, našly si nové kamarády, užily si spoustu
zábavy a naučily se mnoho nových věcí. Na příměstském
táboře se dozvěděly, kdo byli Keltové, jak žili, že se rádi
oblékali do pestrých šatů a nosili šperky, jaké profese
vykonávali, že byli dobří lovci, bojovníci, umělci, ale
i obchodníci.

Soňa Černá

Kulturní akce do konce roku

Věříme, že příznivá epidemická situace vydrží a všichni se
po dlouhé době setkáme první adventní neděli 28. listopadu
2021 v podvečer na Návsi při rozsvěcení vánočního stromu
a 31. prosince 2021 a Silvestrovské sousedské. O průběhu
akcí vás budeme podrobně informovat.
Soňa Černá

Děti navštívily zámek Nižbor, ve kterém je stálá
expozice “Kelti”, protože naproti zámku je hradiště, kde
Keltové za doby železné žili. Na zámku jsme se dozvěděli,
jaké nástroje Kelti využívali v každodenním životě, jak

SK Kamenné Žehrovice

vypadala jejich obydlí a oppida, jaký měli způsob obživy
a jakou úctu měli k přírodě. Děti si vyzkoušely příst vlnu
a mlít mouku, ze které si následně upekly placky.
Vedoucí si připravili pestrý program, během kterého děti
pracovaly s keramickou hlínou, ze které si vytvořily své
vlastní mističky, střílely z luku, barvily látky za pomoci
přírodnin, účastnily se obřadu, kde pronášely své vlastní
modlitby, zpívaly a tančily do rytmů písní Keltů, vázaly
uzly, psaly v runovém písmu, hádaly hádanky, vyplňovaly
kvízy a křížovky s keltskou tematikou. Poslední den
děti našly mapu, která je zavedla do nedalekého lesa
k ukrytému keltskému pokladu, kde našly plno zlata ve
formě čokoládových mincí, drahokamů, sladkostí ale
i upomínkových diplomů.
Celý týden nám rychle utekl a budeme se těšit na další
příměstské tábory.

Adéla Kaletová

Po delší odmlce způsobené nuceným přerušením naší
sportovní činnosti na základě koronavirových opatření
navazujeme na pravidelné informování o dění v našem
klubu.
Amatérské soutěže, které byly v polovině října minulého
roku přerušeny, se již nepodařilo rozběhnout, takže
i sezona 2020/21 zůstala nedohrána. Průběžné výsledky
se tak nakonec staly výsledky konečnými, byť bez dopadu
na případné postupy v rámci soutěží. Tým mladších žáků
U12 tedy obsadil 6. místo v tabulce okresní soutěže, naše
A mužstvo, které zvládlo odehraných 7 kol bez jediné
porážky, dosáhlo v tabulce III. třídy, skupiny A na 1. místo.
Do letošní sezony vstupujeme s jedním mužstvem
dospělých, které bude naše barvy opět hájit ve III. třídě,
a také s mladší a starší přípravkou Sportovní akademie U8,
resp. U10, které se budou shodně účastnit mistrovských
soutěží okresního přeboru.
Přípravky budou hrát své domácí zápasy v pondělí a ve
čtvrtek odpoledne v rámci pravidelných tréninkových
jednotek. Tým dospělých v neděli odpoledne, přesný
rozpis je připojen. Výsledky lze spolu s dalšími aktualitami
sledovat prostřednictvím internetového portálu OFS
Kladno a FAČR.
Přejeme všem pevné zdraví!
Pavel Stehlík

Mistrovství ČR historických modelů

Týden po největší soutěži LMK Kamenné Žehrovice
jsme my, historičtí modeláři, pořádali největší letošní
soutěž, a to Mistrovství České republiky. Soutěž se konala
v termínu 27.8. – 29.8 2021 na letišti Raná u Loun.

Na soutěž takového významu jsme se připravovali již
od ledna letošního roku. Museli jsme obstarat dohody
se sponzory, loga soutěže, místo konání, ubytování,
stravování a další záležitosti. Vše muselo klapnout. Jediné,
co nešlo dohodnout či objednat, bylo počasí, a s ním jsme
především v pátek velmi zápolili.
Na mistrovství se přihlásilo 50 soutěžících, kteří zápolili
v 16 kategoriích RC a ve 3 kategoriích tzv. volných.
K tomu jsme zorganizovali jednu doplňkovou kategorii
jako oddechovou na sobotní večer. Celkem modeláři do
soutěže přihlásili 237 modelů, což si dovoluji říci, že bylo
zatím největší množství modelů za dobu, co se mistrovství
republiky pořádá. Ve statistikách zcela pokořujeme
i Mistrovství Evropy, konané naposledy v roce 2019.
Páteční program byl zahájen slavnostním otevřením
soutěže a pak se již závodníci mohli vrhnout do
vzduchu. V pátek nám ale počasí nepřálo, protože
foukal silný vítr a pršelo. Mnozí modeláři bohužel
své stroje poškodili, nebo rozbili. Přesto se podařilo
převážnou většinu startů odlétat v přestávkách mezi
deštěm, a tak byli vyhlášeni první mistři republiky.
Jejich vítězství bylo opravdu zasloužené.
V sobotu bylo počasí mnohem příznivější a pršelo
jen málo. Veškeré motorové kategorie naplánované pro
tento den se odlétaly bez problémů. Přichystaný večerní
program byl pestrý, doplňkové létání a večerní koncert
bluesové kapely všechny přítomné potěšil.
V neděli pak počasí bylo naprosto skvělé. Pouze s jednou
deštivou přeháňkou se dolétaly zbývající motorové
kategorie. Pak byly vyhlášeny výsledky zápolení a soutěž
byla slavnostně ukončena.
V jednotlivých kategoriích se naši členové umístili
na předních příčkách v pořadí. Získali jsme 10krát titul
Mistra republiky. Je to velký úspěch pro náš klub.
Chtěl bych tady poděkovat všem našim sponzorům v čele
s obcí Kamenné Žehrovice, která námi pořádanou soutěž
finančně podpořila. Bez nich bychom nebyli schopni tak
velikou soutěž uspořádat.
Jiří Hloušek

Modeláři v srpnu

Druhý ročník naší největší žehrovické soutěže v kategorii
RES se uskutečnil 21.8.2021 na modelářském letišti
Mělník-Hořín. Na stejné ploše, na které o týden dříve
probíhala „Mezinárodní FAI v kategorii F3D, F3E, F3T“.
Důvodem změny místa pořádání soutěže oproti prvnímu
ročníku, který se konal v Jelenici, byl prostý. Chtěli jsme
zvětšit počet startovišť, a tím urychlit průběh soutěže.
Bohužel, v Jelenici je plocha maximálně na 4 startoviště.
Další změnou bylo, že pokud se přihlásí dostatečný
počet juniorů, uspořádáme soutěž pro seniory a juniory
samostatně včetně finálových kol.

Začátek soutěže bylo nutné z důvodu snížené
viditelnosti posunout. Nad plochou byla cca do 10 hodin
mlha, která nám znemožnila soutěž zahájit dříve. Soutěže
se zúčastnilo 22 seniorů a 12 juniorů (žáků). Létalo se na
šesti startovištích v případě seniorů a na pěti startovištích
v juniorských kolech. Celkem byla soutěž rozvržena
do čtyř základních kol a dvou finálových pro juniory
a seniory zvlášť.
Po ranní mlze provázelo celou soutěž již jen příjemné
slunečné počasí s mírným větrem do 2 m/s. Soutěž
probíhala v pravidelném režimu, kolo seniorů střídalo
kolo juniorů, a tím byla zajištěna i vzájemná výpomoc
na gumách. Jedinou dramatickou chvilkou byl střet dvou
modelů v druhém kole seniorů, při kterém Michal Kohutič
po pádu svého stroje musel svou první soutěž v kategorii
RES předčasně ukončit. Soutěže se zúčastnili tyto
kluby: MK Heřmanův Městec (7 členů), RC model klub
Neratovice (7 členů), LMK Kamenné Žehrovice (5 členů),
LMK Roudnice n/L (4 členové), rodinný tým Kulichů
z Bratrstva volného letu (2 členové), MK Litoměřice (2
členové), MK RCMANIA.cz (2 členové), MK HOBBY
CENTRUM Praha 4 (2 členové), LMK Praha 6 ČSA (1
člen), LMK Kladno (1 člen) a MK Kutná Hora (1 člen).
Po finálových letech proběhlo vyhlášení výsledků.
Všichni junioři obdrželi diplomy a věcné ceny. První tři
junioři a senioři ještě poháry pro upomínku na krásný den
pod mělnickým zámkem.
Vítězem juniorů se stal Jan Kulich, na druhém místě
Štěpán Bačina a na třetím Radek Bačina.
Na prvním místě v seniorech se umístil Ivo Kulich, na
druhém místě Tomáš Vydra a na třetím Libor Pechan.
Poděkování patří všem zúčastněným pilotům a jejich
pomocníkům, kteří přispěli k vytvoření přátelské atmosféry

a hladkému průběhu samotné soutěže. Nesmíme ovšem
zapomenout na obětavé časoměřiče, startéra a ostatní členy
organizačního týmu. A velké poděkování sponzorům.
Obci Kamenné Žehrovice za finanční příspěvek a firmě
Pelikán Daniel za věcné ceny, které mladí modeláři využijí
ke stavbě ještě lepších strojů.

Pavel a Veronika Bačinovi

Z činnosti Českého svazu žen

Milé ženy, milí spoluobčané. V krátkosti bych Vás chtěla
seznámit s činností naší organizace ČSŽ.
V této nelehké době Covidu jsme se již rok nemohly sejít.
V březnu členky výboru roznesly jarní kytičky k MDŽ.
V letošním roce jsme navštívily 9 žen starších 60-ti let
s kytičkami při příležitosti jejich životních jubileí.
Od června máme každou třetí středu v měsíci posezení
s písničkami v Dělnickém domě, kde nám hraje a zpívá
pan Šitta. Přijďte si také zazpívat a již i zatancovat!
Koncem září bychom chtěly uskutečnit zájezd do města
Klášterec nad Ohří, kde je krásný zámek s rozlehlým
anglickým parkem a lázeňský areál. Budeme doufat, že se
podaří zájezd uskutečnit.
Jana Skleničková

Občan Kamenných Žehrovic se stal
vicemistrem ČR

Ve dnech 26.–27. června 2021 se v Brně konalo mistrovství
České republiky ve sportovní gymnastice. Nadmíru
úspěšně se ho zúčastnili kadeti z oddílu T.J. Sokol Kladno,
kteří si z něj po delší, covidem-19 vynucené závodní
pauze, přivezli hned 8 medailí.
Tento úspěch je nepochybně pozoruhodný i z pohledu
naší obce – trenérem úspěšných gymnastů je náš občan
Tomáš Podpěra, a především, z trojice kadetů Azíz

Hammadi, Jakub Šmolík a Kryštof Unger, je „Žehrovákem“
i prostřední jmenovaný. Gymnastice se věnuje již sedmým
rokem a za Sokol Kladno závodí od roku 2015.
A byl to právě Kuba Šmolík, který si ze sobotního
víceboje (skládá se ze šesti disciplín, totiž prostná, kůň na
šíř, kruhy, přeskok, bradla, hrazda) odvezl titul vicemistra
ČR. Jeho oddílový parťák Azíz Hammadi skončil 5.
a Kryštof Unger obsadil 8. místo.
V neděli pak proběhla finále na jednotlivých nářadích,
kde závodníci Sokola z 10 postupových pozic vybojovali
hned 7 medailí. Čtrnáctiletý Kuba vybojoval výborným
výkonem titul mistra ČR na kruzích a přidal k tomu titul
vicemistra ČR na bradlech a dvě bronzové medaile na
prostných a koni na šíř. Kryštof Unger zas předvedl velmi
povedenou sestavu na prostných, přilepil všechny doskoky
a odváží si titul vicemistra ČR na tomto nářadí. Azíz
Hammadi doplnil medailovou sbírku dvěma bronzovými
medailemi z přeskoku a bradel.
Gratulujeme všem závodníkům k výborným výsledkům,
především ale samozřejmě Kubovi, který mimo svůj
klub reprezentoval úspěšně i naši obec! Jsme moc rádi,
že se v řadách naší mládeže najdou špičkoví sportovci,
kteří dokáží díky talentu a píli dosahovat úspěchů
v celorepublikovém měřítku.
Tomáš Podpěra

Podzim a zima v Žehrováku

Program na výše zmíněné období je připraven, koncerty
až do konce letošního roku jsou nasmlouvány, takže pokud
nás nezaplaví nějaká kovidová vlna, tak se v kapličce
a jejím bezprostředním okolí bude odehrávat toto:
12. září v 16 hod. – 16. Mariánská pouť bez doprovodného
programu. Slavnostní mši doprovodí hudební soubor
Gemini musicales se středověkou mariánskou hudbou
s následným hudebním programem

21. září v 19 hod. (netypicky v úterý) – recitál Jana
Buriana
29. října v 19 hod. – koncert uskupení Bardolino
Vánoční koncerty:
10. prosince v 19 hod. – folklorní soubor Rozmarýn
15. prosince (mimořádně ve středu v 18 hod.) –
vystoupení žáků ZUŠ Stochov

Hana Jirkalová

Volejbalová přípravka 2015 ± 2 roky

Zúčastnili jsme se turnajů žlutého minivolejbalu. Zjistili
jsme, že abychom se dobře umístili, musíme se v trénincích
zaměřit na rozvíjení rychlosti, síly a práci s míčem. Jak je
vidět na fotkce, je to budoucím volejbalistkám jasné a do
každého tréninku jdou na 100 %. Pro dívky, které mají
zájem o účast na našich trénincích a turnajích ve žlutém
a červeném minivolejbale, organizovaných Středočeským
volejbalovým svazem, je důležitá chuť trénovat a také rok
narození 2015 ± 2 roky (tj. od 2013 do 2017). Dívky, které
jsou narozené v roce 2015, a mladší musí být doprovázeny
jedním z rodičů.
Tréninky probíhají, když situace dovolí, každé
pondělí a středu na kurtech VK Tuchlovice nebo
v tělocvičně základní školy v Tuchlovicích od 17 hodin.
V srpnu jsme měli volejbalové soustředění a nyní již
pravidelně trénujeme. V případě zájmu kontaktujte trenéra
III. třídy, e-mail dpl@volny.cz
Ondřej Pilný

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 8. a 9. října 2021. Věříme, že
se voleb zúčastní co nejvíce voličů, neboť budeme rozhodovat o směřování České republiky na
další čtyři roky.
Uzávěrka tohoto čísla 5. 9. 2021. Uzávěrka příštího čísla 30. 11. 2021. Tisk A centrum Kladno s.r.o.

